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μεταλλικές  κατασκευές
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών πραγματοποιεί το 

6ο Συνέδριό της στην Κοζάνη. Oι μεγάλες αλλαγές 
μάς βρίσκουν πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση του 
πλαισίου, το οποίο θα είναι αυτό που ο κλάδος μας 

απαιτεί με σύνθημα ένα “κοιτάμε μπροστά”. 

Η Πανελλήνια ομοσπονδία βιοτεχνών 
Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών, διανύει το 18ο έτος 

λειτουργίας της, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη του επαγγέλματος, διατηρώντας μια σταθερή 

πορεία παρεμβάσεων και διεκδικήσεων στις σύγχρονες 
εξελίξεις του κλάδου και της αγοράς. Μετά την επιτυχή 

διεξαγωγή πέντε συνεδρίων, το Διοικητικό συμβούλιο της 
ΠοβΑσ αποφάσισε να προχωρήσει στην διοργάνωση του 

6ου Πανελληνίου συνεδρίου Κατασκευαστών, τον Νοέμβριο 
του τρέχοντος έτους στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής 

Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

Κοιτάμε μπροστά
προχωράμε σταθερά
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Πανελλήνια ΟμΟσΠΟνδια ΒιΟτεχνών 
αλΟυμινΟσιδήρΟκατασκευαστών

Από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 
οι επαγγελματίες και φορείς του κλάδου 
θα συγκεντρωθούν στην Κοζάνη με σκοπό να αναδείξουν 
μείζονα θέματα του κλάδου και να αφυπνίσουν όλες τις 
δημιουργικές φωνές και δυνάμεις που νοιάζονται και 
αγωνιούν για το μέλλον του κλάδου.

οι επιχειρηματίες και οι φορείς από κάθε γωνιά 
της Ελλάδας θα δώσουν το “παρών” ευελπιστώντας 
ότι αυτή η διοργάνωση θα αποτελέσει την αρχή 
για ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο που γρήγορα 
θα μετουσιωθεί σε πράξη. 

χωρίς φοβικότητα, χωρίς κραυγές, με προτάσεις, με γνώση 
και παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός 
δυναμικού παραγωγικού και επενδυτικού περιβάλλοντος που 
θα οδηγήσει τον κλάδο μας σε μια αναπτυξιακή πορεία με 
όρους βιωσιμότητας, ισορροπίας και ρεαλισμού.

2004 -2016
12 χρόνια μετά τη διεξαγωγή του 
1ου συνεδρίου Κατασκευαστών 
η ομοσπονδία διοργανώνει 
για μια ακόμη φορά το σημαντικό 
αυτό θεσμό του κλάδου.
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Το Διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας, η οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου, οι επιστημονικοί συνεργάτες, 

οι διοργανώτριες εταιρείες PROFILGROUP & PROFILMEDIA, 
το Επιμελητήριο Κοζάνης και ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών 

Αλουμινίου και Σιδήρου της Κοζάνης, 
θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με 

διάφορους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα 

του διήμερου συνεδρίου των Κατασκευαστών 
όλες οι σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν 

τον κλάδο του αλουμινίου.

κουφώματα αλουμινίου 
μεταλλικές κατασκευές

νέες ιδέες 
στον κλάδο

Το συνέδριο αποτελεί έναν θεσμό και ένα σημείο αναφοράς 
στον ευρύτερο κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου 
και σιδήρου. Η ΠοβΑσ, έχοντας την πεποίθηση ότι είναι μια 
ευκαιρία για παραγωγική επικοινωνία των ανθρώπων του 
κλάδου και την προσδοκία για τη δημιουργία νέων ιδεών και 
την απαρχή εξελίξεων που θα αλλάξουν την εργασιακή ζωή 
μας προς το καλύτερο, προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή 
όλων στο συνέδριό της.

Η παρεμβατικότητα, η αποφασιστικότητα και ο ρόλος των 
μελών της ΠοβΑσ από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι στο 
επίκεντρο της προσπάθειας αυτής για τη διοργάνωση του 6ου 
συνεδρίου «Κοιτάμε Μπροστά» που θα γίνει 5-6 Νοεμβρίου 
στα Κοίλα Κοζάνης. 



Να δοθεί η δυνατότητα 
στους επαγγελματίες του Κλάδου:

- Να παρουσιάσουν ιδέες, προτάσεις και απόψεις για 
φλέγοντα θέματα που τους απασχολούν.

- Να ενημερωθούν από διακεκριμένους ομιλητές 
του χώρου για ζητήματα που ταλανίζουν καθημερινά 

τον κλάδο.
- Να πληροφορηθούν εκτενώς για όλες τις νέες τάσεις 

του κλάδου του αλουμινίου τόσο στην ελληνική όσο 
και γενικότερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
• Ανακαίνιση
• Εισαγωγή Κουφωμάτων από Βαλκανικές Χώρες
• Πιστοποίηση Κουφωμάτων
• Πρόγραμμα “εξοικονόμηση κατ΄οίκον” - ΕΣΠΑ
• Ασφαλιστικό - Φορολογικό

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν 
οι παρακάτω ειδικότητες:

• Κατασκευαστές κουφωμάτων - υαλοπετασμάτων.
• Βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου

• Εμπορικά
• Βαφεία - Πούδρες βαφής

• Μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλων
• Εξαρτήματα

• Σήτες - Συστήματα σκίασης
• Ρολά - Γκαραζόπορτες

• Κάγκελα
• Αρχιτέκτονες, μηχανικοί

• Φορείς του κλάδου αλουμινίου - σιδήρου
• Κλαδικός τύπος

Σκοπός 
του Συνεδρίου 

Εργασίες & Θέματα

Συμμετοχή
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Πρόεδρος Θεόφιλος Παγιάτης (σωματείο Νίκαιας)

Α΄Αντιπρόεδρος σπύρος Δημητριάδης (σωματείο σερρών)

Β’ Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Πορτοκαλίδης 
(σωματείο Θεσσαλονίκης)

Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Αθανασόπουλος 
(σωματείο Αργολίδας)

Υπεύθυνος 
Δημοσίων 
Σχέσεων

Παπαευθυμίου χρήστος 
(σωματείο Τρικάλων)

Μέλος του 
Προεδρείου

βασίλης Ντέρας (σωματείο Αθήνας)

Αναπλ. 
Γραμματέας

Θωμάς Παπαδόπουλος (σωματείο Κοζάνης)

Αναπλ. Ταμίας λάζαρος Ασλανίδης (σωματείο βέροιας)

Μέλη

βασίλης Νικολέτας 
(σωματείο Αιτωλοακαρνανίας)
Αλέξανδρος Δημόπουλος (σωματείο βόλου)
σπύρος Δεμίρης (σωματείο λάρισας)

Προηγούμενα Συνέδρια

Διοικητικό 
Συμβούλιο

ΠΟΒΑΣ

ο

συνεδριΟ κατασκευαστών 
7 -9 ΝοΕΜβΡΙου 2008
ΚΥλλΗΝΗ ΗλΕίΑΣ

συνεδριΟ κατασκευαστών 
18-19 ΝοΕΜβΡΙου 2006 
ΒΟλΟΣ

FORUM κατασκευαστών 
13 -14 ΝοΕΜβΡΙου 2004  
ΘΕΣΣΑλΟΝίΚΗ

5ο

4ο

3ο

2ο

1ο

συνεδριΟ 
κατασκευαστών 
5-6 ΝοΕΜβΡΙου 2016
ΕΚΘΕσΙΑΚο ΚΕΝΤΡο
ΚοΙλΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

κοιτάμε μπροστά

συνεδριΟ 
κατασκευαστών 
2-3 οΚΤΩβΡΙου 2010 
ΘΕΣΣΑλΟΝίΚΗ

συνεδριΟ 
κατασκευαστών 
22-23 ΝοΕΜβΡΙου 2014 
ΘΕΣΣΑλΟΝίΚΗ



Η Ομοσπονδία αριθμεί 24 Μέλη:
  1.  σύνδεσμος σιδηρουργών Αλουμινοκατασκευαστών 

Ν. Ηρακλείου “ο Ήφαιστος” [Ηράκλειο]
  2.  σωματείο Μεταλλοκατασκευαστών Ν. χανίων - 

ο Ήφαιστος” [χανιά]
  3.  Ένωση Καταστηματαρχών 

σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Νίκαιας - Κορυδαλλού 
[Νίκαια]

  4. Ένωση βιοτεχνών Μετάλλου Αττικής (Αθήνα)
  5.  σωματείο Ελλήνων Μεταποιητών Αλουμινίου - σιδήρου 

- σΕΜΑσ [Θεσσαλονίκη]
  6.  σύνδεσμος σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Ν. Κοζάνης 

[Κοζάνη]
  7.  σύνδεσμος βιοτεχνών Κατεργασίας Μετάλλου Ν. 

Μαγνησίας [βόλος]
  8.  σωματείο Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Ν. Άρτας 

[Άρτα]
  9.  σωματείο Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Ν. Δράμας 

[Δράμα]
10.  σωματείο Μεταλλοτεχνουργών Ν. λαρίσης & 

Περιχώρων [λάρισα]
11. σωματείο Μηχανοσιδηρουργών Ν. Τρικάλων [Τρίκαλα]
12.  σωματείο Μεταλλικών Κατασκευών Ν. σερρών - 

Ο΄Ηφαιστος” [Σέρρες]

13.  σύνδεσμος σιδηρουργών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Ν. 
Έβρου [Αλεξανδρούπολη] 

14.  σύνδεσμος Μεταποιητών Μετάλλου & Παρεμφερών υλικών Ν. 
Ημαθίας” [βέροια]

15.  σωματείο σιδηρουργών Έδεσσας “ο Ήφαιστος” [Έδεσσα]
16.  σύνδεσμος Κατασκευαστών Αλουμινίου & σιδήρου Ν. 

Φθιώτιδας [Λαμία]
17.  σωματείο Μεταλλικών Κατασκευών Ν. Πιερίας “ο Ήφαιστος” 

[Κατερίνη]
18.  σωματείο Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Ν. Ροδόπης” 

[Κομοτηνή] 
19.  σύνδεσμος Κατασκευαστών Αλουμινίου & σιδήρου Ν. βοιωτίας 

[λιβαδειά]
20.  σύλλογος βιοτεχνών Μετάλλου Ν. Αχαΐας [Πάτρα]
21.  Ένωση Κατασκευαστών σιδήρου & Αλουμινίου Δωδεκανήσου 

[Ρόδος]
22. σύλλογος Κατασκευαστών Μετάλλου & υαλοπινάκων [Κως]
23.  σωματείο σιδηροαλουμινοκατασκευαστών Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας” [Αγρίνιο]
24.  σωματείο Αλουμινοκατασκευαστών - σιδηροκατασκευαστών & 

Κατασκευαστών λοιπών Μεταλλικών Κατασκευών Ν. Αργολίδας 
- Ήφαιστος” [Ναύπλιο]

Μέλη της Ομοσπονδίας
από όλη

την Ελλάδα

5-6.11.2016
Σάββατο - Κυριακή

Πανελλήνια ΟμΟσΠΟνδια ΒιΟτεχνών 
αλΟυμινΟσιδήρΟκατασκευαστών



Με ιστορικό και μουσειακό ενδιαφέρον, φυσικές ομορφιές, 
σημαντική παράδοση και περίφημη γαστρονομία, η Κοζάνη 

ξεχωρίζει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Η Κοζάνη βρίσκεται στα ανατολικά της Δυτικής Μακεδονίας 

και είναι η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. 
Από την Αθήνα απέχει 473,3 χιλιόμετρα 

και από τη Θεσσαλονίκη 124,8 χιλιόμετρα. 
Η Κοζάνη είναι η «πόλη του βιβλίου», με τον Μπούρινο και 

τον Αλιάκμονα, η πόλη των αρχοντικών και των βυζαντινών 
κάστρων, η πόλη με την πιο ξακουστή τυρόπιτα, 

τα γλυκά κρασιά και τον βαθυκόκκινο κρόκο 
και η πόλη όπου χτυπάει η ενεργειακή καρδιά της χώρας 

με τα λατομεία λιγνίτη της ΔΕΗ. 

ξενοδοχεία στην πόλη της Κοζάνης, τα οποία θα 
φιλοξενήσουν τους συμμετέχοντες.

• Το Ermionio Hotel χτισμένο το 1931 και ανακαινισμένο 
το 2007, αυτό το ιστορικό ξενοδοχείο έχει χαρακτηριστεί ως 
ιστορικό μνημείο και βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, στην 
καρδιά της πόλης, μπροστά στην κεντρική πλατεία
(Πλατεία Νίκης, Τηλ.: 24610/39400)
• Το Aliakmon Hotel βρίσκεται σε απόσταση 200μ. από 
το κέντρο της Κοζάνης. Πρόκειται για ένα καλαίσθητο 
ξενοδοχείο, κοντά σε σημεία ενδιαφέροντος
(Ελ. βενιζέλου 38, τηλ.: 24610/36015) 
• Το Hotel Tselikas βρίσκεται στα προάστια της Κοζάνης, σε 
απόσταση 5χλμ. από το κέντρο της πόλης. 
(5ο χλμ Κοζάνης - λάρισα, Τηλ: 24610/35997) 
• Το Elena Hotel απέχει 500μ. από το κέντρο της Κοζάνης. 
Προσφέρει κομψά και κλιματιζόμενα δωμάτια 
(Δημοκρατίας 47, Τηλ.:24610/26056)
• Το Katerina Hotel στην Κοζάνη προσφέρει άνετο lounge 
με πανοραμική θέα. Το ξενοδοχείο απέχει 600μ. από τον 
Δημοτικό Κήπο της Κοζάνης και λιγότερο από 1χλμ. από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
(3ης σεπτέμβρη 15, Τηλ.: 24610/34856)
• Το Hotel Nefeli απέχει περίπου 1χλμ. από την Κοζάνη. 
βρίσκεται σε πολή κοντινή απόσταση από το συνεδριακό 
χώρο στα Κοίλα Κοζάνης. 
(2ο χλμ Κοζάνης - Προλεμαΐδας, Τηλ.: 24610/36686)
• Το Anesis Hotel βρίσκεται σε απόσταση 200μ. 
από το κέντρο της Κοζάνης 
(Πλατεία λασσάνη 14, tηλ.: 24610/22504-5-6)

Η πόλη της Κοζάνης

Χώρος Διαμονής


